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Prezado Cursista,
Os ambientes virtuais proporcionam hoje novas experiências espaço‐temporais e,
enquanto meios de comunicação aplicados a educação, fortalecem uma das
características mais importantes da internet, o seu potencial de interatividade. Este
capítulo aborda os ambientes virtuais interativos utilizados nos processos pedagógicos do
Núcleo de Ensino a Distância – NEAD/UFJF, destacando sua importância para socialização
e a interatividade na aprendizagem.
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“Como a linguagem que anima a curiosidade e com ela se anima, é também
conhecimento e não só expressão dele.” (Paulo Freire)

O avanço das TIC tem provocado mudanças significativas nos processos de ensino e
aprendizagem. Dentre elas encontram-se os ambientes virtuais de aprendizagem.
Vamos ver com mais detalhe o que é o ambiente virtual e como o conceito de
distância fica relativizado a partir de sua inserção na nossa vida e na nossa prática
como professores.
Através dos sites institucionais, as universidades estão permanentemente de portas
abertas, seja para a divulgação de suas pesquisas, do apoio ao ensino e,
freqüentemente, para a divulgação e implementação de cursos semi-presenciais e a
distância. Num país como o Brasil, de grandes dimensões territoriais e visível
segregação espacial e social, a distância hoje não é mais principalmente a geográfica,
mas a tecnológica. O acesso à Internet e o domínio das ferramentas tecnológicas para
a educação possibilitam a formação de profissionais aptos a ingressarem no mercado
de trabalho através dos cursos de EaD.
Os ambientes virtuais utilizados para este novo modo de aprendizagem renovam-se
constantemente na busca da transposição dos limites físicos da sala de aula,
valorizando os aspectos sociais, cognitivos, críticos e criativos do aluno, tornando o
processo de ensino e aprendizagem a distância mais dinâmico e interativo.
Os cursos a distância da UFJF utilizam três ambientes virtuais principais: o Moodle, o
Ponto d’Encontro e o Google Apps Education.
A descrição dos ambientes, como veremos a seguir – Moodle, Elgg (Ponto d’Encontro)
e Google Apps Education –, tem os seguintes objetivos:
•
•

Apresentar a interface principal desses três ambientes interativos
utilizados no NEAD/UFJF;
Proporcionar novas experiências espaço-temporais, permitida pelos
ambientes virtuais, em especial a interatividade.
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1. O MOODLE

O Moodle é um software gratuito e livre, criado para o desenvolvimento de atividades
educacionais em ambientes virtuais, realizadas através de comunidades on-line. Sua
plataforma pode ser modificada conforme a função que ele irá exercer – cursos a
distância, semi-presenciais, apoio aos cursos presenciais, formação de grupos de
estudo, treinamento de professores. Além disso, ele pode adequar-se à linguagem de
cada instituição de ensino.
O NEAD/UFJF adota o Moodle como a principal plataforma virtual de ensino e
aprendizagem, podendo ser acessado diretamente pelo site www.uab.ufjf.br.

1.1 Utilizando o Moodle
A tela inicial do Moodle (figura 01) representa o acesso individual à plataforma, onde é
realizado o login. Nela devem ser inseridos o “Nome de usuário” e a “Senha”,
fornecidos previamente pelo NEAD. Caso haja algum problema no acesso, causado
por esquecimento ou erro no nome de usuário ou senha, há, logo abaixo do espaço do
login, um link de ajuda que conduzirá o usuário ao sistema de mensagem. Ainda nesta
tela encontram-se os links dos principais órgãos de EaD ligados à UFJF, sendo que
estes podem ser acessados clicando diretamente em suas logos.

Figura 01 – Tela inicial do Moodle
Após a efetuação do login obtém-se a tela original de abertura do Moodle (figura 02),
contendo em sua estrutura três colunas com funções diferentes. Na primeira coluna à
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esquerda podem ser visualizados os Participantes, as Atividades, a Administração, e
Meus Cursos. Na coluna central está disponível a Agenda do Curso e, na coluna da
direita as Últimas Notícias, os Próximos Eventos e as Atividades Recentes. A
disposição desses itens pode variar, dependendo da configuração dada.

Figura 02 – Interface do Moodle
Ainda no primeiro acesso, é recomendável a criação/modificação de seu perfil,
inserindo seu nome, apelido, localização, foto, dentre outros. Esta “humanização” do
ambiente virtual permite ao membro da EaD conhecer melhor os seus integrantes,
criando assim uma proximidade maior entre professores, tutores e alunos.

Professor usuário da plataforma Moodle:
Caso tenha problemas ao acessar esta plataforma entre em contato com o
suporte tecnológico do NEAD pelo e‐mail: suporte@uab.ufjf.br
Já para dificuldades ao acessar a plataforma SIGA (da UFJF) o endereço
para o suporte é o: siga@ufjf.edu.br
Guarde estes dois endereços eletrônicos e utilize nosso suporte assim que
for necessário!

Abaixo vamos ver alguns recursos disponíveis na plataforma Moodle com suas
respectivas descrições:
•

Participantes – localizado no lado esquerdo da janela de navegação, permite
a visualização dos últimos usuários que acessaram o Moodle.
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•

Atividades – esta caixa contém os links que dão acesso às atividades
programadas, como: Chats, Fórum de Discussão, Tarefas e Recursos. Nela
constam as atividades que foram criadas e lançadas pelos tutores e
professores, permitindo aos alunos o acesso rápido às novas atividades.

•

Administração – representa as configurações dos usuários sobre a
plataforma, nela estão disponíveis: Notas, Modificar Perfil e Mudar Senha. Este
recurso possibilita a alteração das configurações pessoais como nome, e-mail,
senha, foto, dentre outros.

•

Meus Cursos – nesta caixa estão disponibilizados o(s) curso(s) em que o
usuário está inscrito. É possível navegar por cada um deles clicando em seus
nomes.

•

Agenda do Curso – localizada no centro da janela de navegação, representa
um importante recurso da plataforma, onde os professores e tutores organizam
o curso/módulo. Na Agenda são lançados os materiais de leitura, avaliação,
fóruns de discussão, bate-papos, dentre outros materiais utilizados nos cursos.

•

Fórum de Notícias – as principais notícias do curso (avisos, lembretes,
novidades) são postadas neste campo, que é exclusivo a professores, tutores e
coordenadores, devendo ser acessado pelo usuário diariamente. As notícias
que são postadas neste Fórum ficam visíveis no campo Últimas Notícias.

•

Últimas Notícias – esta caixa apresenta um resumo das principais notícias
lançadas no Fórum de Notícias, com um número de notícias limitadas para a
visualização, possibilitando sua expansão através de um link que dá acesso às
notícias anteriores.

•

Próximos Eventos – são lançados nesta caixa os eventos futuros,
relacionados ao(s) curso(s) em que o usuário está inscrito. Portanto, se o
usuário estiver inscrito em mais de um curso, possuirá diferentes quadros para
cada um.

•

Atividades Recentes – apresenta as últimas alterações realizadas na
plataforma de navegação relacionadas aos cursos, ou seja, adição de
recursos, materiais, cadastramento de novos usuários, avisos, dentre outros.

Vale ressaltar que o Capítulo 11 deste material se destina exclusivamente aos
processos de criação e condução de atividades utilizando a plataforma Moodle, para
que você se sinta mais seguro com este ambiente e comece a se aventurar nas
possibilidades pedagógicas que esta ferramenta oferece.

Que tal, professor, acessar a página inicial do Moodle, fazer o seu login e
criar o seu perfil! Não esqueça de colocar a sua foto no perfil, pois assim os
membros da comunidade terão a oportunidade de conhecê‐lo um pouco
mais.
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2. O PONTO D´ENCONTRO

O Ponto d´Encontro é o site de relacionamentos institucional adotado pela UFJF com a
finalidade de proporcionar aos alunos maior entrosamento, permitindo a criação de
suas comunidades, promovendo assim sua comunicação e socialização através de um
ambiente descontraído.
A criação de comunidades on-line, como acontece no Ponto d’Encontro, é semelhante
ao site de relacionamentos Orkut. Através dela é possível encontrar e se relacionar
com pessoas de mesmos interesses, visualizando previamente seu perfil e como ela
está inserida no seu grupo de afinidades.
O Ponto d´Encontro é uma interface do Elgg, software gratuito e livre de rede social,
desenvolvido na Inglaterra. Além de universidades, este sistema é utilizado por
empresas, possuindo um espaço de blog – comunidades com fórum de discussão ou
blogs comunitários, possibilitando ainda a postagem de arquivos.
O aluno do NEAD, ao se matricular em um dos cursos a distância da UFJF, recebe
automaticamente uma conta para acessar o Ponto d’Encontro pelo site:
www.pde.ufjf.br.

Figura 03 – Tela inicial do Ponto d’Encontro
Na tela inicial do Ponto d’Encontro é feito o login (figura 03), inserindo-se o nome de
usuário e senha. Após o primeiro acesso é possível editar o perfil do usuário,
inserindo-se nome, apelido, fotos, como também o compartilhamento de arquivos.
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Neste ambiente descontraído e personalizado (figura 04) o aluno tem a oportunidade
de consolidar suas amizades virtuais, fazer amizades reais e construir sua rede social.

Figura 04 – Interface do Ponto d’Encontro

Esta ferramenta é destinada exclusivamente aos alunos, e, além de
possibilitar sua liberdade de expressão, gera um sentimento de
comunidade junto aos seus colegas de curso.

3. O GOOGLE APPS EDUCATION

O Google Apps Education é um software que possui ferramentas para a comunicação
e colaboração, baseadas nas TIC, desenvolvido para escolas e universidades,
podendo er acessado e contratado no site: www.google.com.br/intl/pt-BR/options
A UFJF disponibiliza o ambiente do Google Apps Education através do endereço
mail.uab.ufjf.br (figura 05), sendo necessário apenas o nome de usuário e senhas
fornecidos pelo NEAD para os professores, tutores e alunos, para terem acesso à
caixa de mensagens utilizada por todos os agentes envolvidos nos cursos do NEAD.
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Figura 05 – Tela inicial do Google Apps Education
As ferramentas de comunicação e colaboração contidas no Google Apps Education
utilizadas nos processos do EaD são: Gmail, Google Docs, Google Talk e Agenda.
Todas estas ferramentas são hospedadas pelo Google, não sendo necessário fazer
downloads ou instalar softwares específicos.

3.1 Gmail
É o sistema de correio eletrônico da web, com capacidade de armazenamento de 2
gigabytes. Possui importantes ferramentas para a utilização nos cursos a distância
como:
•

Pesquisa integrada – permite que o usuário navegue rapidamente por seus emails e pela internet através do sistema de busca.

•

Mensagens instantâneas – disponibilizadas na barra de ferramentas do lado
direito da tela, permite ver quando outros contatos estão on-line, possibilitando
assim a conversa por mensagens em tempo real. Essas mensagens podem ser
salvas como as mensagens de e-mail.

•

Lista de contatos integrada – cada contato realizado através do e-mail é
salvo automaticamente, possibilitando acessá-lo novamente através da lista de
contatos.

•

Proteção contra vírus, spam e phishing – possui alta proteção contra vírus,
filtro spam e alerta quando no recebimento de mensagens de phishing.

•

Navegadores compatíveis – Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, Opera, Mozilla e Netscape Navigator.
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Figura 06 – Interface do Gmail (correio eletrônico)

3.2 Agenda
Permite a organização e a programação dos eventos, provas e trabalhos relacionados
com as atividades do EaD. A Agenda do Google é integrada ao Gmail, assim há o
compartilhamento da lista de contatos, possibilitando o envio de convites a eventos
dos cursos do NEAD diretamente através deste recurso.
Na Agenda ainda é possível o compartilhamento de outros usuários em todos os
eventos marcados ou em apenas partes deles, possibilitando ao professor e/ou tutor
tornarem públicos aos seus alunos os eventos de interesse geral.

Figura 07 – Interface da Agenda do Google
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3.3 Google Docs
É um editor de documentos que possibilita a criação textos, planilhas e apresentações.
Você vai saber o que torna esta ferramenta mais importante para o EaD:
•

Criação de documentos on-line – um documento novo pode ser criado online ou, documentos já existentes podem ser abertos e editados a partir deste
aplicativo.

•

Colaboração em tempo real – é a possibilidade de colaboração entre os
usuários em tempo real, através de uma janela do navegador da web,
permitindo manter um documento on-line. Através da autorização do usuário,
um documento pode ser editado e atualizado por outras pessoas do curso
simultaneamente, a partir de seus próprios navegadores, possibilitando ainda a
visualização das alterações realizadas em tempo real. Toda modificação é
salva automaticamente, constando os dados de quem atualizou o documento,
o que permite ainda reverter parte ou todo processo de revisão.

•

Plataforma integrada – o Google Docs é integrado ao Gmail, podendo ser
acessado através da caixa de mensagens. Após a criação ou edição de um
documento é possível salvá-lo em extensões compatíveis a vários aplicativos.

Figura 08 – Interface do Google Docs (editor de documentos)
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3. 4 Google Talk
É o aplicativo de comunicação através de e-mail, mensagem instantânea ou chamada
de voz, utilizados pelo NEAD. Vejamos alguns aspectos relevantes para o uso nos
cursos de EaD:
•

Chamadas de voz gratuitas (VOIP) – permite a conversa com qualquer
usuário do Google Talk que esteja on-line, por tempo indeterminado e
gratuitamente. Caso o contato com quem o usuário queira falar não esteja
conectado, é possível ainda deixar uma mensagem de voz.

•

Transferência de arquivos e mensagens – possibilita a transferência de
arquivos de tamanho indeterminado enquanto o usuário estiver conectado ou
usando o sistema de mensagens.

Plataforma integrada – o Google Talk é integrado ao Gmail, portanto a lista de
contatos gerada pelo sistema de e-mail é automaticamente atualizada para o Google
Talk. Este aplicativo pode ser acessado também através da caixa de mensagens do
Gmail. As mensagens instantâneas ficam disponíveis na própria janela do navegador
de e-mail, podendo salvá-las e pesquisá-las quando necessário.

Figura 09 – Interface do Google Talk (mensagem instantânea)

A utilização da suite completa do Google Apps Education permite a você
usufruir de várias ferramentas de comunicação, informação e
colaboração, de modo integrado e com grande capacidade de
armazenamento, com apenas um endereço eletrônico. Peça logo no
NEAD seu endereço personalizado, faça seu login e aproveite todos os
recursos que estarão a sua disposição!
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Finalizando a Prosa
O rápido e crescente desenvolvimento tecnológico que vivenciamos hoje impõe que
nos expressemos através de novos meios de comunicação. Aprender a comunicar-se
por outros meios sem ser o presencial e, principalmente, fazê-lo de modo confortável e
estimulado para tal, é o que estas novas ferramentas de comunicação virtual se
propõem.
O pleno domínio das tecnologias existentes auxiliares na Educação a Distância é
primordial para o processo de aprendizagem, bem como utilizá-las efetivamente em
busca de uma maior interação (síncronas ou assíncronas), numa combinação eficiente
de várias ferramentas, relacionando-as a suas atividades pedagógicas.
Os professores, tutores e instituições envolvidas na Educação a Distância devem
estimular seus alunos a utilizarem todas as ferramentas oferecidas, com eficiência e
qualidade, de modo freqüente, propiciando sua interatividade e a cooperação.

Para a elaboração deste texto consultamos:

PULINO FILHO, Athail Rangel. Moodle: um sistema de gerenciamento de cursos.
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, UnB: Brasília, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
SocInfo. Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil. Brasília. Ed.: Grupo de
Implantação do SocInfo, ago./2000. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.
php/content/view/18811.html. Acesso em 20 jun. 2008.

Material pedagógico do NEAD:
Guia do Estudante do NEAD/UFJF
Revista do NEAD – no. 1 /2008
Sites:
www.moodle.org
www.google.com/talk/intl/pt-BR/about.html
www.google.com/google-d-s/intl/pt-BR/tour1.html
www.google.com/intl/pt-BR/googlecalendar/tour.html
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mail.google.com/mail/help/intl/pt-BR/about.html

Mas a conversa continua...
Assista o programa Salto para o Futuro da TVE Brasil, apresentado diariamente de 19 às 20
horas e reprisado no dia seguinte às 11 e às 15 horas, na TV Escola (canal educativo da
Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação).
O Salto para o Futuro é um programa de Educação a Distância realizado pela TV Escola,
destinado aos professores de todo o país, que tem como objetivo incrementar os princípios e
práticas pedagógicas, utilizando o estudo e a troca de experiências relacionadas às diferentes
mídias: telefone, fax, TV, boletim impresso e computador em articulação com a educação
presencial. O material de apoio ao programa encontra‐se disponivel no site:
www.tvebrasil.com.br/salto
Leia o Livro Verde ‐ Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafio para a sociedade brasileira. Esta
é uma publicação do grupo de implantação do Programa Sociedade da Informação, do
Ministério da Ciência e Tecnologia. Sua missão, declarada no Livro Verde (SocInfo, 2000, p.47)
é:“articular e coordenar o desenvolvimento e a utilização de produtos e serviços avançados de
computação, comunicação e conteúdos e suas aplicações visando à universalização do acesso e
à inclusão de todos os brasileiros na Sociedade da Informação”.
Este livro pode ser “baixado” integralmente pelo site:
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18811.html
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